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Geachte leden van de gemeenteraad,  

Hierbij leggen wij u het volgende initiatiefvoorstel voor. Wij vragen geen preadvies 

van het college van burgemeester en wethouders.  

 

Inleiding 

Per 1 januari 2015 heeft het Rijk verschillende taken op het gebied van zorg en 

welzijn overgedragen aan gemeenten. Deze verschuiving van taken en 

verantwoordelijkheden ging gepaard met een bezuiniging op de gemeentelijke 

budgetten voor de huishoudelijke hulp. Deze veranderingen hebben onzekerheid en 

onrust voor thuiszorgwerkers en -cliënten veroorzaakt. Het is een grote taak en 

verantwoordelijkheid van de gemeente en lokale politiek om de huishoudelijke hulp 

voor mensen in buurten en wijken goed te organiseren. De indienende fracties 

hebben daarvoor de volgende voorstellen. 

 

Onderzoek de alternatieven 

De indienende fracties vinden dat het anders kan zodat er meer zeggenschap en 

democratisch controle over de huishoudelijke hulp ontstaat. Dat thuiszorgwerkers en 

-cliënten meer continuïteit en zekerheid krijgen. Door concurrentie te bestrijden en 

samenwerking te bevorderen, willen wij de huishoudelijke hulp anders en beter 

maken.  

 

Daarom willen wij een aantal mogelijkheden laten onderzoeken: 

1. De coöperatie:  

De huishoudelijke hulp moet vanuit de buurt worden georganiseerd. We geven 

de verantwoordelijkheid voor hulp en zorg thuis aan zelfstandige 



thuiszorgteams waar thuiszorgwerkers de zeggenschap over hebben. 

Bijvoorbeeld in de vorm van een thuiszorgcoöperatie. Deze krijgt de volledige 

verantwoordelijkheid én de vrijheid om zorg en hulp te verlenen en te 

organiseren, van aanmelding en beoordeling tot uitvoering. 

 

2. Niet aanbesteden maar subsidiëren:  

De gemeente gaat de mogelijkheden en voor- en nadelen onderzoeken van 

het stoppen van het openbaar aanbesteden en het starten van het subsidiëren 

van de huishoudelijke hulp. Nu wordt er elke twee jaar een nieuwe 

aanbesteding gedaan waardoor onzekerheid bij thuiszorgwerkers en -cliënten 

ontstaat, organisaties en gemeente op kosten maken, kennis en ervaring 

verloren gaat en relaties tussen cliënten en thuiszorgwerkers verbroken 

worden, terwijl er bij subsidierelaties langdurige samenwerkingsverbanden 

ontstaan die de continuïteit van zorg ten goede komen. 

 

3. De personeelsstichting:  

De gemeente gaat de mogelijkheid onderzoeken om een personeelsstichting 

Groninger Thuiszorg op te richten. Hierin worden thuiszorgwerkers in vaste 

dienst genomen. De organisatie die bij de aanbesteding voor een lange 

periode de opdracht krijgt verleend, is verplicht werknemers uit deze 

personeelsstichting voor het betreffende werk in te zetten. Zo ontstaat er meer 

zekerheid en continuïteit voor de thuiszorgwerkers en cliënten.  

 

4. De gemeentelijke thuiszorgorganisatie:  

De gemeente gaat de mogelijkheden onderzoeken om een eigen 

gemeentelijke thuiszorgorganisatie op te richten. Op deze manier krijgt de 

gemeente directe zeggenschap en is er meer democratische controle op de 

manier waarop de thuiszorg in Groningen georganiseerd wordt. 

 

Voorstel voor besluit: 

Wij stellen u voor als volgt te besluiten: 

1. Een haalbaarheidsonderzoek te laten doen naar de verschillende 

mogelijkheden om de huishoudelijke hulp te organiseren. Hierbij gebruik te 

maken van de kennis en ervaringen elders, onder andere door gebruik te 

maken van het haalbaarheidsonderzoek van de gemeente Zutphen1.  

2. In dit haalbaarheidsonderzoek vier varianten onder de loep te nemen: de 

coöperatie, niet aanbesteden maar subsidiëren, de personeelsstichting en de 

gemeentelijke thuiszorgorganisatie.  

3. Hierbij een helder overzicht te geven van de afwegingen die bij de genoemde 

varianten gemaakt moeten worden. En hierbij de voor- en nadelen af te wegen 

ten opzichte van de huidige systematiek. 

                                                           
1 Zie bijvoorbeeld de gemeente Zutphen: http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/zutphen-wil-

stichting-voor-thuiszorg.9553970.lynkx  

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/zutphen-wil-stichting-voor-thuiszorg.9553970.lynkx
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/zutphen-wil-stichting-voor-thuiszorg.9553970.lynkx


4. De raad hierover voor 1 maart 2019 te informeren.  
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